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ПА ВЕЛ РУ ДЈА КОВ

СР БИ У РУ СКОЈ ЦА РЕ ВИ НИ У 18. ВЕ КУ

Кад се го во ри о Ср би ма ко ји су на пу шта ли сво ја ог њи шта и 
од ла зи ли да тра же сре ћу у Ру ској ца ре ви ни у 18. ве ку, глав не су 
те ме обич но Но ва Сер би ја и Сла ве но сер би ја – срп ске на се о би не 
ко је су осно ва ли до се ље ни ци углав ном срп ске, а и не ких дру гих 
на ци о нал но сти из Ау стри је, Ср би је, Цр не Го ре, дру гих зе ма ља и 
те ри то ри ја цен трал не и ју го и сточ не Евро пе на под руч ју Ру си је 
(пре ма да на шњој ад ми ни стра тив ној по де ли Но ва Ср би ја би се 
на ла зи ла у Ки ро во град ској обла сти, Сла ве но ср би ја – у Лу ган ској, 
и јед на и дру га су у са ста ву Укра ји не). Суд би на ових те ри то ри јал
них тво ре ви на, исто ри ја њи хо вог на стан ка и бр зог про па да ња за
иста пред ста вља нај ин те ре сант ни ју стра ну про бле ма ко ји нас у 
овом слу ча ју за ни ма. Ме ђу тим, „по је ди нач но на се ља ва ње Ср ба и 
уоп ште Ју жних Сло ве на на те ри то ри ји Ру си је у про шлом ве ку [има 
се у ви ду 18. век] по че ло је” – ка ко тач но при ме ћу је Нил По пов 
(чо век ко ји је те му о срп ским на се о би на ма у Ру си ји вра тио на стра
ни це ру ских пе ри о дич них из да ња у дру гој по ло ви ни 19. ве ка и с 
чи јим је име ном по ве за но из да ва ње де ла Си ме о на Пи шче ви ћа на 
ру ском је зи ку, тог не за мен љи вог из во ра ин фор ма ци ја о срп ским 
до се ље ни ци ма и њи хо вом на се ља ва њу) – „мно го пре до ла ска срп
ских гра ни ча ра из Ау стри је”.1 „Још од вре ме на Бог да на [Богдана 
Хмељ ниц ког, хет ма на Укра ји не сре ди ном 17. века] у Укра ји ни 
је бо ра ви ло мно го стра на ца Ср ба, Вла ха, По ља ка, Не ма ца, ко ји 
су тра жи ли ов де за се бе бо љу суд би ну и бла го ста ње”2 – твр ди 
А. Мо цја.

1 По пов, Нил. Во енные ֲо се ле ния сер бов в Ав сֳрии и Рос сии. – Вест ник 
Европы. – 1870. – Т. ІІІ. – Кн. 6–Я (ИЮНЪ). – С. 603.

2 Моця, О. „Ан ти”–„Ру си”–„Українці”. Фор му вання іден тич ності у слов’ян 
півдня Східної Євро пи V–ХІХ ст. – К.: На у ко ва дум ка, 2012. – С. 167.
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Ме ђу пр вим до се ље ни ци ма у 18. ве ку, ко ји су за ду жи ли ру ске 
ца ре ве и има ли при ви ле го ван по ло жај, био је до се ље ник из Дал ма
ци је (В. Ћо ро вић у сво јој Исто ри ји срп ског на ро да твр ди да је био 
„Хер це го вац”, исто та ко сма тра О. Бо дјан скиј, до да ју ћи да је ро ђен 
у По по ву, и да се ње гов отац уско ро по сле ње го вог ро ђе ња пре се лио 
из Хер це го ви не у Ду бров ник). Ср бин по ре клом, Са ва Вла ди са
вље вић (или Вла ди сла вић, ка ко на ла зи мо у јед ном од до ку ме на та 
оног вре ме на), гроф Ра гу зин ски (ову ти ту лу је сам се би дао), ко ји 
је у пре сто ни цу Ру ске ца ре ви не сти гао пред крај 1702. го ди не (има 
ин фор ма ци ја да се у Ру си ју пре се лио још Са вин де да – Вла ди слав 
Вла ди сла вље вић) „са чи та вим то ва ри ма ро бе”.3 До че кан вр ло ср дач
но, Са ва Вла ди сла вље вић је по чео ре дов но да до ла зи у Ру си ју због 
тр го вач ких по сло ва, по сте пе но ши ре ћи круг ин те ре со ва ња па и 
са му при ро ду и ка рак тер тих по сло ва. Већ са мо не ко ли ко го ди на 
ка сни је од свог пр вог до ла ска у др жа ву Пе тра Ве ли ког срп ски тр го
вац из Дал ма ци је је до био до зво лу са „нај ви шег ме ста” (то зна чи 
лич но од ца ра) да мо же „по це лој Ру си ји сло бод но тр го ва ти”, што 
је у оно вре ме би ла ве ли ка при ви ле ги ја до ко је ни је би ло ла ко до ћи.

Убр зо по сле то га, го сту, ко ји се ина че ја ко до пао до ма ћи ни ма, 
по кло ње на је ку ћа на По кров ки (то се де си ло ја ну а ра 1708. го ди не), 
на ме сту где се не ка да на ла зи ла Ин гер ман ланд ска шко ла. Две 
го ди не ка сни је – у про ле ће 1710, ка да се по сле Пол тав ске бит ке 
Ру са са Шве ђа ни ма (1709. год.), Пе тар I, ко ји ни је опро стио из да ју, 
об ра чу на вао са укра јин ским хет ма ном Ива ном Ма зе пом и ње го вим 
бор ци ма, пре бе глим на стра ну швед ског кра ља, и ка да је де лио 
њи хо ва има ња сво јим љу ди ма – Са ви Вла ди сла вље ви ћу, илир ском 
двор ском са вет ни ку у то вре ме, по кло њен је, ка ко сто ји за пи са но 
у јед ном до ку мен ту, „сав име так из дај ни ка Ло ми ков ског и Чуј ке
ви ћа у Ма ло ру си ји у Ста ро дуб ском пу ку – у се лу То паљ, у Чер њи
гов ском – у се лу Ви шењ ка и у При луц ком – у се лу Раз ми шчев ка”.

По ред тр го ви не, Са ва Вла ди сла вље вић се ба вио ди пло мат ским 
по сло ви ма. Та ко, на при мер, он је био вр ши лац ду жно сти по сла ни ка 
ру ског ца ра у Ра гу ској ре пу бли ци (Ду бров ни ку), а не што ка сни је 
је вр ло ак тив но уче ство вао у скла па њу ми ра са Ки ном. Слу жбе на 
ка ри је ра Са ве Вла ди са вље ви ћа би ла је исто то ли ко успе шна ко ли
ко и ње го ва тр го вач ка де лат ност: он је на пре до вао до чи на тај ног 
са вет ни ка. Не што ка сни је, у вре ме вла да ви не ца ри це Ане Ива нов
не, на ру ском дво ру је слу жио и брат Са ве Вла ди сла вље ви ћа, „илир
ског шљах ти ћа”, ка ко је на зван у јед ном од до ку ме на та – Је фим, 
чи је су за слу ге исто та ко би ле на гра ђе не чи ном тај ног са вет ни ка.

3 О ово ме ви ди: Цен тральный Го су дар ственный ар хив древ них ак тов РФ 
(Мо сква). – Фонд 59. – Опись 10. – Де ло „Сно ше ния Рос сии с Ра гу зой”.
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Пе тар Пр ви, чим је кре нуо да се ба ви по слом ап со лут но но вим 
за Ру си ју – да ства ра мор на ри цу, по звао је за са вет ни ке не ко ли ко 
струч ња ка из Ду бров ни ка, Дал ма ци је, Бо ке Ко тор ске, ме ста ко ја 
су сте кла свет ску сла ву због сво јих мор нар ских тра ди ци ја. Је дан 
од по зва них том при ли ком у Ру си ју, ста нов ник Бо ке Ма те Зма је вић, 
по стао је ка сни је ад ми рал Ру ске бал тич ке мор на ри це. Дво ји ца дру
гих до шља ка, ду бров ча ни Је ро ним На та лић и Иво Туд зић, по ста ли 
су ца ре ви са вет ни ци у по мор ским по сло ви ма. Сма тра се да је све 
ове, као и не ке дру ге Ср бе из Ду бров ни ка и Дал ма ци је, ру ском ца ру 
пре по ру чио опет исти Са ва Вла ди са вље вић.

Је дан од пр вих „ау стри јан ских” Ср ба у 18. ве ку ко ји су се пре
се ли ли у Ру си ју и сту пи ли у ру ску слу жбу био је ка пе тан Пан та 
Бо жић. Он је до шао у Мо скву 1704. го ди не, био име но ван за пу ков
ни ка у Срп ском пу ку и по стао, осим то га, „стал ни пред став ник и 
из ве сти лац ца ра Пе тра Алек се је ви ћа у срп ским пи та њи ма”. Пре
ма тврд њи В. Ћо ро ви ћа, Бо жић је 1708. год. до био не ка по себ на 
овла шће ња, ве за на за пред ста вља ње срп ских ин те ре са у Ру си ји, 
и од стра не са мих Ср ба: та ква му је овла шће ња дао „са бор”, одр
жан исте го ди не у Кру ше до лу. Ка ко и на ко ји је на чин Бо жић 
ус пео да у прак си ис ко ри сти ова овла шће ња, оста је не по зна то. 
Пан та Бо жић, или ти Пан те леј мон, уче ство вао је у „швед ској” кам
па њи ца ра Пе тра у исто риј ској би ци Ру са са Шве ђа ни ма код Пол
та ве 1709. го ди не, а пар го ди на ка сни је и у не слав ном „прут ском” 
по хо ду ру ске вој ске на че лу са ца рем. Као на гра ду за до бру слу жбу 
до био је од укра јин ског хет ма на Ива на Ско ро пад ског се ла Пе ре
ја слав ку и Бор ков ку у око ли ни Ба ту ри на – глав ног гра да ко ји је 
при па дао бив шем хет ма ну Ива ну Ма зе пи, ко ји је пао у не ми лост 
код ца ра по сле сво га пре ла ска на стра ну Шве ђа на. У јед но од до
би је них се ла Бо жић се на се лио на кон што је под нео остав ку у 
слу жби. У „Ро до слов ној књи зи Чер ни гов ског плем ства” за пи са но 
да је пре зи ме Бо жић углед ног илир ског по ре кла и да је на ста ло 
ка да је рим ски кон зул Бо е ти је, до шав ши за стал ни бо ра вак у Или
ри ју и сле де ћи пра ви ла из го во ра илир ског је зи ка, про ме нио сво је 
име у – Бо жић. Ау тор „Књи ге” твр ди да је род Бо жи ћа био у „срод
ству” са Бран ко ви ћи ма, ко ји „пре то га бе ху у Ср би ји вла да ли”.4

Има по да та ка да су се за јед но са Пан те леј мо ном Бо жи ћем у 
Ру си ју пре се ли ла ње го ва ро ђе на бра ћа – Сте пан и Га врил. Пан те
леј мо нов син Иван слу жио је у ру ској вој сци. Вој нич ку ка ри је ру он 
је по чео као ка пе тан, а за вр шио у чи ну бри га ди ра. Го ди не 1737. Иван 
је по на ло гу ца ри це био по слат у Ма ђар ску „да са би ра ре гру те” 

4 Ми ло ра до вич, Г. А. Ро до слов ная кни ֱ а Чер ниֱов ско ֱ о дворянсֳва. – СПб, 
1901. – Т. 1, ч. 1.
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за ру ску вој ну слу жбу, а 1741. је по ста вљен за пу ков ни ка у град 
Не жин, ода кле је не што ка сни је пре ме штен у Чер ни гов као пу ков
ник и вој ни ко ман дант гра да. Чим је до био чин бри га ди ра – 1762. 
го ди не – под нео је остав ку. Род Бо жи ћа се про сла вио не са мо у 
Ру си ји не го и у Ау стри ји. Го ди не 1737. Ру долф, кнез Кан та ку зен, 
име но вао је Ива на Бо жи ћа у зва ње ба ро на. Уз то је, као што је у 
та квим слу ча је ви ма би ло уо би ча је но, „ње му дат грб”. 

У Мо скви је 1710. го ди не бо ра ви ла де ле га ци ја пред став ни ка 
Ср ба из Ау стри је, ко ји су мо ли ли Пе тра Пр вог „да раз ми сли о зе мљи 
Срп ској, ко ја је јар мом ту ђин ским оп те ре ће на”. У са ста ву де ле га
ци је био је ве ро ват но и Бог дан По по вић, ко ји је имао овла шће ња 
да пред ста ви ру ском ца ру пред лог, ве зан за мо гу ћу по моћ „ау стриј
ских” Ср ба ко ју би они би ли спрем ни да пру жа ју Ру си ји, ко ја је 
баш у то вре ме вр ши ла ак тив не при пре ме за рат про тив Тур ске.

Вла ди ка Цр не Го ре, ми тро по лит Да ни ло, по слао је 1713. го ди
не у Ру си ју као свог по ве ре ни ка ар хи ђа ко на Мак си ма, а две го ди
не ка сни је (1715) је сти гао и сам. „Цар и ми ни стри Тај не ко ле ги је”, 
опи су је овај до га ђај С. Со ло вјев у Исто ри ји Ру си је од нај дав ни јих 
вре ме на, „за си па ли су Вла ди ку ми ло сти ма и да ро ви ма”. Осим 
10.000 ру ба ља, су до ва, оде ће, на чел ним љу ди ма по сла то је 160 
пор тре та цар ских на 1.000 чер во на ца; до зво ље но је да сва ке тре ће 
го ди не ша љу у Ру си ју мо на хе да са ку пља ју цр кве на по жр тво ва ња. 
У сво јој по ве љи Да ни лу, Пе тар је ре као „да због ра та са је ре ти ком, 
швед ским кра љем не мо же мо ми по за слу га ма ва шим вас да на гра
ди мо, али на кон при мир ја не за бо ра ви мо да вам за вер ну слу жбу 
да мо и ве ћу на гра ду”. Но вац ко ји спо ми ње С. Со ло вјев био је на
ме њен за по моћ они ма ко ји су стра да ли за вре ме устан ка про тив 
Ту ра ка у Цр ној Го ри. Би ло је пред ви ђе но да се 10.000 ру ба ља по
де ли на два јед на ка де ла: „на по моћ оси ро ма ше ним љу ди ма 5 т. и 
на зи да ње цр ка ва и ма на сти ра исто та ко 5 т.” 

Осим по ве ље за Вла ди ку Да ни ла, цар Пе тар је вла сти том ру
ком пот пи сао још и по ве љу за ма на стир у Це ти њу, ра зо рен и сру шен 
од Ту ра ка. У њој је, из ме ђу оста лог, ста ја ло: „Да је мо до зво лу да би 
из ма на сти ра Це тињ ског у Др жа ву на шу, на и ме у Мо скву и ка дво
ру на шем у Сан ктпе тер бур гу, до ла зи ли сва ке тре ће го ди не по ми
ло сти њу, по два или три ка лу ђе ра, и по дво је или тро је љу ди од 
обич них, по ко ји ма сла ти за тај ма на стир по пет сто ру ба ља.” Ова 
је ру ска при ви ле ги ја ка сни је у не ко ли ко на вра та на ра ста ла, док у 
дру гој по ло ви ни 19. ве ка до се гла, пре ма не ким из во ри ма, „ве о ма 
за ма шне сво те, у об ли ку нов ча не по мо ћи и пла те за на род Мон
те не гриј ски”.

За вре ме вла да ви не ца ри це Ане Ива нов не, на „те ри то ри ју ру
ске др жа ве” до се ли ли су се Јо ван Сто ја нов, Сте пан Вит ко вић и 
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Ди ми три је Пе рић. Сви су они би ли исе ље ни ци са те ри то ри ја на 
ко ји ма су жи ве ли Ср би, а ко је су се у оно вре ме на ла зи ле у са ста
ву ау стриј ског цар ства. Суд би на је сви ма њи ма би ла на кло ње на. 
Ра ста нак са отаџ би ном био је убла жен бр зим на пре до ва њем у слу
жби. Јо ван Сто ја нов је „до гу рао” до чи на ге не ралма јо ра, Сте пан 
Вит ко вић до чи на бри га ди ра, а Ди ми три је Пе рић је по стао пот
пу ков ник у „ста ром” срп ском ху сар ском пу ку. Сва че тво ри ца су 
у раз ли чи то вре ме, за за слу ге и пре да ност ру ској кру ни, до би ли 
ве ли ка има ња у Ма ло ру си ји, ка ко се та да зва ла Укра ји на. „Сто ја нов 
је имао си на Ми хај ла, ко ји се ро дио у Ру си ји” – пи ше Нил По пов. 
„У слу жби је на пре до вао до чи на ге не ралма јо ра. Ми ло ра до вић, 
ко ји се до се лио у вре ме Пе тра Ве ли ког, имао је два бра тан ца, Ан дре
ја и Пе тра, ко ји су се та ко ђе ро ди ли у Ру си ји и слу жи ли у вре ме 
Је ли са ве те Пе тров не пр во на дво ру, а за тим у вој сци; од њих је 
Ан дреј, за вла да ви не ца ри це Ка та ри не, био ге не раллајт нант и гу
бер на тор Чер њи гов ске гу бер ни је, а Пе тар – ге не ралма јор.” 

На кра ју, по след њи до се ље ник из Ау стри је у Ру си ју пре оп ште 
се о бе Ср ба био је Пе тар Те ке ли ја, стриц Са ве Те ке ли је, ко ји је у 
исто ри ји „ау стриј ских” Ср ба оста вио зна ча јан траг (баш оно га 
Са ве Те ке ли је ко ји је 1805. убе дио На по ле о на да на пра ви од Дал
ма ци је и Хр ват ске је дин стве ну Или р ску кра ље ви ну и ко ји је ка сни
је при пре мио за им пе ра то ра Фран ца І ме мо ран дум о об на вља њу 
сло бод не Ср би је, без ко је ствар ни и трај ни мир у Евро пи ни је мо
гућ). У ру ску је слу жбу Пе тар при мљен у чи ну по руч ни ка и упу
ћен у „ста ри” срп ски ху сар ски пук. Ка сни је је пре шао у ре дов ну 
вој ску и сти гао до чи на ге не ралин тен дан та. „Он се у слу жби тру
дио оно ли ко” – при ме ћу је Пи шче вић – „ко ли ко сва ком на ла же ње
гов дуг, али је у жи во ту имао сре ћу да је не са мо до жи вео ду бо ку 
ста рост и са чу вао до бро здра вље већ је био оба сут чи но ви ма и 
ор де њем, а сте као је и ве ли ко бо гат ство; ни је се же нио и за ко ни ту 
де цу ни је имао, али је оста вио два ван брач на де те та, си на и кћер
ку, ко је је и од ре дио за на след ни ке ве ћег де ла свог има ња, дав ши 
им и сво је пре зи ме.”5 У Ен ци кло пе диј ском реч ни ку Брок ха у са и 
Ефро на сто ји да је род Те ке ли ја „пре био на зи ван – По по вићТе ке
ли ја” и да је по му шкој ли ни ји био је пре ки нут 1810. го ди не. По
ро дич но име ро да би ло је пре да то пле мић кој по ро ди ци Ку ра ки них. 
Се ло у Хер сон ској обла сти, ко је је сво је вре ме но до би ло на зив 
„Те ке ли јев ка” од пре зи ме на ње го вих вла сни ка, ка сни је је би ло 
пре и ме но ва но: пр во у „Алек сан дров ка”, па по том у „Ку ра ки но”, 
од пре зи ме на но вих го спо да ра.

5 По пов, Н. Во енныя по се ленія Сер бовъ... С. 604.
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* *  *

Про ме на по ли ти ке Ру си је пре ма Сло ве ни ма Бал кан ског по лу
о стр ва, гле да но из угла да љег раз во ја ве за и од но са Ру са и Ср ба, 
по че ла је да да је пр ве прак тич не ре зул та те у пр вих де се так го ди на 
18. ве ка. У то ку при пре ма за „прут ску” кам па њу про тив Ту ра ка, 
Пе тар Пр ви је од лу чио да уву че у за јед нич ку бор бу про тив Пор те 
Ср бе, Цр но гор це и дру ге пра во слав це из оних кра је ва. Од тог вре
ме на сва ки пут уо чи не ког сле де ћег ра та про тив Тур ске, Ру си ја ће 
по ку ша ва ти да ди же Ср бе и оста ле Ју жне Сло ве не, и овај по ду хват 
ће јој сва ки пут по ћи за ру ком. Сло вен ски свет на Бал ка ну, за мо
рен тур ском вла да ви ном и раз о ча ран „по мо ћи” од стра не За пад не 
Евро пе, ра до ће при хва та ти по зи ве и отво ре на ср ца ће ићи у по моћ 
ру ској бра ћи. Го ди не 1723. Пе тар Пр ви је из дао по се бан указ, чи ји 
је циљ био да под стак не Ср бе и вој на ли ца исте ве ре у ино стран ству 
да се пре се ле у Ру си ју. „Они су по зва ни”, пи ше А. Скаљ ков ски, „са 
на ме ром да се од њих фор ми ра ју ла ки ро до ви вој ске, ко ји мо гу да 
оба вља ју по гра нич ну слу жбу; јер та да је вла да ло уве ре ње да на ша 
вој ска ни је до вољ но об у че на да под но си те шко ће стал не вој не слу
жбе, по себ но та кве ка кву је зах те ва ла бор ба про тив лу ка вих и упор
них не при ја те ља ка кви су би ли Тур ци и Та та ри. Та ко су би ли по
зва ни Ср би и Ма ђа ри, на ко је се у Евро пи гле да ло као на из у зет не 
вој ни ке за слу жбу у ла кој ко њи ци”.6

У ука зу Пе тра Пр вог, на при мер, ста ја ло је: „Бож јом ми ло шћу, 
Ми, Пе тар Пр ви, цар и све ру ски са мо др жац и та ко да ље, и та ко 
да ље, и та ко да ље. Об ја вљу је мо овим пу тем сви ма, ко ји о то ме тре
ба да зна ју, да смо до не ли од лу ку да у на шим укра јин ским гра до
ви ма др жи мо не ко ли ко пу ко ва ху сар ских ко ња ни ка Ср ба и да смо 
за да так у ве зи са по зи ва њем и при ма њем ових у на шу слу жбу 
по ве ри ли ма јо ру Ива ну Ал ба не зу; то га ра ди ми овим охра бру је мо 
оне ко ји до бр о вољ но сту пе у на шу слу жбу да ће до би ја ти на шу 
пла ту, пор ци је и ра ци је пре ма њи хо вом ран гу и слу жби, ка кву су 
ра ни је до би ја ли од Ње го вог Ве ли чан ства рим ског ће са ра у про те
клим ра то ви ма, без ика кве раз ли ке [порција (лат.) – оброк, сле до
ва ње хра не за вој ни ке; ра ци ја (фр.) – од ре ђе на ме ра, днев ни оброк 
у вој сци, на ро чи то за коње], а они ма ко ји до ђу да слу же у на шу 
ца ре ви ну са же на ма и де цом би ће до де ље на зе мља и шу ма; а ка да 
се они у на шој ца ре ви ни на се ле у ве ћем бро ју, би ће окру же ни на
шом пре ми ло сти вом па жњом и на гра ђе ни на шим по себ ним цар
ским при ви ле ги ја ма. Ко од офи ци ра из ре до ва по ме ну тог на ро да 

6 Скальков ский, А. Хро но ло ги че ское обо зре ние Ис то рии Но во рос сийска
го края. 1731–1823. Часть 1. – С. 11–12.
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са ку пи и до ве де у на шу слу жбу цео пук, тај ће од нас до би ти пу
ков нич ки чин у истом пу ку...”7

За вре ме Пе тра Пр вог Ру си ја је на пра ви ла је дан од пр вих и 
мо жда нај у спе шни јих и нај о длуч ни јих ко ра ка на пу ту пре ла ска 
из „обич не” др жа ве у им пе ри ју. Осва ја ни су но ви про сто ри, у ор би
ту ин те ре са им пе ри је ко ја се ра ђа ла ула зи ле су но ве зе мље и на
ро ди. Пла но ви Пе тра и ње го ве вла де ни су се огра ни ча ва ли са мо 
на Ср бе. За вре ме ње го ве вла да ви не у Ру си ју су се до се ља ва ли 
Јер ме ни, Гру зи ни, при пад ни ци чи та вог ни за дру гих на ци ја и на
род но сти. У тој ко хор ти за у зе ли су сво је ме сто и до се ље ни ци из 
Ср би је, Цр не Го ре и Ау стро у гар ске.

„Пе тар Ве ли ки је био пр ви мо нарх ко ји је схва тио зна чај сте пе, 
он је пр ви по се тио Но во ро сиј ску зе мљу” – пи ше А. Скаљ ков ски, 
под ра зу ме ва ју ћи под „сте пом” упра во оне обла сти на ју гу та да
шње Ру си је у ко је ће уско ро по че ти да сти жу срп ски до се ље ни ци. 
„Жи те љи на се ља Ста ри Кој дак и да нас по ка зу ју пут ни ци ма сте ну 
из над Дње пра на ко јој се ви ди оти сак људ ског сто па ла” – ле ген да 
ка же да је ту ста јао Пе тар Ве ли ки и да се сте на уле гла под њим. 
Мо жда се у тој ле ген ди кри је зр но исти не јер по сто је до ка зи да је 
цар Пе тар Алек се је вич 1699. го ди не пра тио свог по сла ни ка Укра
јин це ва, ко ји је пу то вао у Тур ску, до Та ган ро га и Кер ча на ла ђи 
ко ју је сам на пра вио и да је у Та ган ро гу за са дио хра сто ву шу му 
ко ја и да нас по сто ји. По сле Азов ског ра та, у ко ме је цар лич но уче
ство вао, по сто ја ла је мо гућ ност да он по се ти и оба ле Дње пра. И 
ца ри ца Ана Ива нов на је, слич но Пе тру, во ди ла рат на ју гу Ру си је; 
али он јој ни је по мо гао да на док на ди гу бит ке ве ли ког мо нар ха, ни ти 
да не што осво ји из ван сво јих гра ни ца. Ње на на след ни ца Је ли са ве та 
би ла је бо ље сре ће. За вре ме ње не вла да ви не учи ње ни су пр ви по
ку ша ји да се, уме сто во ђе ња те шких и кр ва вих ра то ва на ју го и сто
ку Евро пе, „Пре код ње пров ска Укра ји на, тј. сте па, пре тво ри у хри
шћан ску или ру ску област и по ста не бра на про тив За по ро жа ца, 
Та та ра и Ту ра ка. Та сте на, исти на, ни ко ме ни је при па да ла...”8

Већ 1. но вем бра 1723. го ди не, дру гог да на по сле пот пи си ва ња 
на пред по ме ну тог ука за, Пе тар Пр ви ша ље ре скрипт [рескрипт 
(лат.) – пи сме ни од го вор вла да ра или не ког ви со ког те ла под ре ђе
ним те ли ма на пи та ња, мол бе и сл. – П. Р.] та да шњем ки јев ском 
ге не ралгу бер на то ру кне зу Ива ну Тру бец ком у ко ме му на ла же 
да пре ду зме све ме ре у ве зи са по ста вља њем у Ки је ву сво је вр сне 
„пре то вар не” ста ни це за при јем срп ских до се ље ни ка и њи хо во 

7 Ар хив вне шней по ли ти ки Рос сии (Мо сква). Фонд 32, ОПИСБ 1. де ло 6, 
лист 1, лист 3.

8 Скальков ский А. Хро но ло ги че ское обо зре ние... – С.12.
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да ље от пре ма ње у ме ста ста но ва ња и слу жбе, са оп шта ва ју ћи, на 
при мер, да је „из ме ђу оста лог од лу че но да се у Ки је ву сме сти је дан 
срп ски офи цир, тач ни је по руч ник Јо ван Де спо тов чи ји ће за да так 
би ти да при хва та и по пи су је го ре по ме ну те Ср бе и о то ме Ва ма 
до ста вља из ве штај”. На кра ју пи сма Пе тар пи ше: „И ка да тај (Иван 
Ал ба нез) при ли ком свог од ла ска из Ки је ва у Срп ску зе мљу бу де 
од Вас тра жио па сош, Ви му га дај те и на пи ши те у ње му, то је за
пра во ње го ва мол ба, да је до ла зио у Ру си ју да би се ви део са ро
ђа ци ма, али то др жи те у нај ве ћој тај но сти, да се ова ствар не би 
от кри ла пре ње ног оства ре ња и да он због то га не би био за др жан.”

Пре се ља ва ње Ср ба у Ру си ју ни је те кло без про бле ма ни за 
вре ме Пе тра, а ни ка сни је, за вре ме Је ли са ве те Пе тров не. Ја ча ње 
Ру си је, ус по ста вља ње ли ни је од бра не на ње ним ју жним гра ни ца ма, 
ује ди ња ва ње пра во слав них Сло ве на ни је мо гло а да не иза зо ве от пор 
веч них су пар ни ка цар ске Ру си је на по ли тич кој сце ни – Ау стро у гар
ске, Тур ске и Пољ ске. До ку ме на та и гра ђе ко ји би ба ци ли све тлост 
на да љу суд би ну овог по ду хва та, ко је је за ми слио Иван Ал ба нез, 
у са гла сно сти са ру ским дво ром или по ин струк ци ја ма ру ског дво
ра, не ма мно го. Зна се да се ма јор Ал ба нез, по што је био у Ру си ји 
– на дво ру, а за тим у Ки је ву – вра тио ку ћи и по чео да вр бу је љу де 
ко ји су же ле ли да се пре се ле у Ру си ју.

Два де сет и тре ћег ма ја 1724. го ди не кне зу Тру бец ком је би ла 
упу ће на де пе ша са пот пи сом ца ра Пе тра Ве ли ког, у ко јој је, из ме ђу 
оста лог, ста ја ло: „Из Ва шег из ве шта ја од 13. ма ја смо са зна ли да 
Вам је срп ски ма јор Иван Ал ба нес [по све му су де ћи, у пи та њу је 
гре шка пре пи си ва ча, у свим дру гим слу ча је ви ма у до ку мен ти ма се 
по ми ње пре зи ме или на ди мак Албанез], ко ји се вра тио у Ср би ју 
ра ди вр бо ва ња у на шу слу жбу срп ских офи ци ра и вој ни ка, пи сао 
из Ср би је 5. ма ја и да Вас је оба ве стио да му се ја ви ло још де се так 
офи ци ра и дру гих, укљу чу ју ћи и јед ног пу ков ни ка, и да је сви ма 
њи ма дао од ре ђе не по вла сти це, пре пи се до ку ме на та и пут не ис пра
ве...” О да љој суд би ни срп ских вој ни ка пе тров ске епо хе на че лу 
са Ива ном Ал ба не зом са зна је мо из из ве шта ја Вој не ко ле ги је од 
19. ма ја 1732. го ди не, по твр ђе ног са нај ви шег ме ста, ко ји но си на
зив „О на се ља ва њу Ср ба из Срп ског ху сар ског пу ка у Укра ји ни и 
о њи хо вом из др жа ва њу на ра чун др жав не бла гај не”.

Из ве штај: У по сла ни ци из про шле 1723. го ди не на шег пре све
тлог и веч ног се ћа ња до стој ног ца ра им пе ра то ра Пе тра Ве ли ког, ко ја 
је да та ма јо ру Ал ба не зу, сто ји: Ње го во Цар ско Ве ли чан ство до не
ло је од лу ку да у гра до ви ма Укра ји не др жи не ко ли ко ху сар ских 
пу ко ва од при пад ни ка срп ског на ро да, а за да так у ве зи са по зи ва
њем и при хва та њем ових Ср ба по ве ри ло по ме ну том ма јо ру, уз 
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обе ћа ње да ће они ко ји при хва те да до бро вољ но сту пе у ру ску 
слу жбу до би ја ти пла ту, ра ци је и пор ци је пре ма њи хо вом ран гу и 
слу жби, ка кву су до би ја ли од Ње го вог Ве ли чан ства Ће са ра Рим ског 
у про те клим ра то ви ма без ика кве раз ли ке. На осно ву ове по сла ни
це, у ру ску слу жбу је по зва но 459 љу ди. Го ди не 1727. пре ма ука зу 
ко ји је до нео Вр хов ни тај ни са вет и од лу ци Вој не ко ле ги је, ре ше но 
је да се Ср би ма обез бе де усло ви жи во та у Укра ји ни, а они ма ко ји 
има ју же не и де цу до де ли и зе мља на по год ном ме сту и обез бе ди 
све оста ло што им је по треб но. Го ди не 1728. пре ма ука зу ко ји је 
сти гао из Вр хов ног тај ног са ве та, од лу че но је да Срп ски пук бро ји 
600 љу ди и да се по сто је ћем бро ју Ср ба при до да ју и мла ди ко за ци 
из сло бод ских пу ко ва.

Го ди не 1729, на пред лог по кој ног ге не ралфелд мар ша ла кне за 
Го љи ци на, а пре ма од лу ци Вој не ко ле ги је, ре ше но је да се Ср би 
на се ле у Укра ји ни код ме ста То ру, где по сто ји ма ла твр ђа ва. Сле
де ће го ди не је, пре ма ука зу цар ског ве ли чан ства, од лу че но да се 
ови Ср би по ша љу у Ни зин ски кор пус. У пу ту се раз бе жа ло 179 
љу ди, а оста лих 280 је 6. ма ја 1731. го ди не по сла то из Ца ри ци на у 
по ме ну ти кор пус. Са да по ме ну ти ма јор Ал ба нез тра жи да се на ред
бом од ре ди ко ли ко ће вре ме на они би ти у Пер си ји. Иа ко је Вој на 
ко ле ги ја да ла о то ме пред лог Се на ту, од лу че но је да се ствар раз мо
три у Вој ној ко ле ги ји.

Због то га ова Ко ле ги ја, по во дом от пу шта ња Ср ба из по ме ну тог 
кор пу са, мо ли да Ва ше Цар ско Ве ли чан ство из да указ на осно ву 
ко га би се Ср би осло бо ди ли слу жбе у овом кор пу су и, по по врат ку 
у Ру си ју, на осно ву ра ни је до не тих ука за и да тих им при ви ле ги ја, 
на се ли ли у Укра ји ни о тро шку др жа ве и ко ри сти ли у слу жби пре ма 
од лу ка ма ко ман дан та Ге не рал шта ба.

За кљу чак: По сту пи ти по од лу ци Вој не ко ле ги је.

По сле смр ти Пе тра Ве ли ког мно ги ње го ви по ду хва ти су би ли 
пре ки ну ти или под врг ну ти та квој ко рек ци ји ко ја је до ве ла го то во 
до пот пу ног не ги ра ња њи хо вог са др жа ја. У том сми слу сре ћа ни је 
пра ти ла ни пр ви та лас срп ских до се ље ни ка: уме сто обе ћа них при
ви ле ги ја и зе мље, они су се – због про пу ста не ког од чи нов ни ка 
гло ма зног и спо рог др жав ног апа ра та, или због зле на ме ре не ког 
од са вет ни ка но ве ца ри це – на шли бу квал но на кра ју све та, у Пер си
ји, без ика кве пер спек ти ве, без на де, без ве ре у пра вед ног сло вен
ског ца ра исте кр ви. Ни је слу чај но 179 од 459 до се ље ни ка иза бра ло 
бек ство, ко је је би ло рав но де зер тер ству и пре ва ри. Њи хов се траг 
гу би. Не ста је из до ку ме на та и име Ива на Ал ба не за. „Ста ри” срп ски 
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ху сар ски пук, ство рен во љом јед ног од нај слав ни јих ру ских ца
ре ва, фак тич ки је пре стао да бу де срп ски.

„У Ру си ји су” – пи ше Нил По пов, ци ти ра ју ћи де ло Си ме о на 
Пи шче ви ћа, под нео бич но ду гач ким на сло вом за са да шње при
ли ке: „Из ве штај на пра вљен пре ма ра зним ау то ри ма и пре тво рен 
у исто риј ски до ку мент пре во ђе њем на сла вен ски је зик, о на ро ду 
сла вен ском, Или ри ји, Ср би ји, и свим срп ским кне зо ви ма, кра ље
ви ма, ца ре ви ма и де спо ти ма, као и не ка ту ма че ња ве за на за Грч ку, 
Тур ску и дав ну ма ђар ску бу ну, и, на кра ју, за до ла зак Ср ба у Ру си ју, 
са чи нио ге не ралма јор, но си лац рат ног од ли ко ва ња Си ме он Пи шче
вић, сво јом соп стве ном ру ком и ра дом, за по че тим пре не ко ли ко 
го ди на и из вр ше ним 1795. го ди не” – „и пре до ла ска на ших ге не ра
ла [имају се у ви ду И. Хор ват, И. Ше вић и Р. Прерадовић] по сто
ја ли ста ри ху сар ски пу ко ви, ко ји су се на ла зи ли при пе ша диј ским 
је ди ни ца ма под име ном: срп ски, ма ђар ски, мол дав ски и гру зиј ски, 
и ма да је у сва ком од њих би ло по не ко ли ко љу ди из од го ва ра ју ће 
на ци је, по ко јој је пук но сио име, ве ћи део вој ни ка при па дао је ра
зним на ци ја ма. По што су ови пу ко ви од са мог по чет ка има ли по
се бан и нео би чан ста тус, они ни су ни ли чи ли на ре гу лар ну вој ску. 
Све што су има ли би ло је њи хо во вла сни штво: ко њи, ка ра би ни, 
пи што љи, са бље, мун ди ри и коњ ска опре ма; све су то они ку по ва
ли и на ба вља ли са ми, или пре ко ли фе ра на та, од сво је пла те; ме ђу
тим, те ства ри ни ка да ни су би ле јед но о бра зне, већ увек раз ли чи те; 
уз то, они су мо ра ли да се бри ну и о свом про ви јан ту и да га стал но 
во зе са со бом. За све то су по врх пла те до би ја ли и но вац за пор ци је 
и ра ци је, што је го ди шње чи ни ло та ко ве ли ку су му ка кву др жа ва 
ни је из два ја ла ни за је дан дру ги пук. Па, и по ред то ли ких рас хо да, 
ови ху сар ски пу ко ви ни ка да ни су би ли пот пу но ком плет ни и вла
да је стал но тр пе ла ве ли ке гу бит ке због њих.”9

Суд би на Ср ба ко ји су од ла зи ли у Ру си ју би ла је раз ли чи та. 
Не ко је имао ви ше, не ко ма ње сре ће, а не ко је уоп ште ни је имао. 
Ме ђу тим, же ља за од ла ском у Ве ли ку Ру си ју – зе мљу исте кр ви и 
исте ве ре, не са мо да ни је пре ста ја ла не го је ра сла, под гре ва на по
зи ви ма и обе ћа њи ма из ру ске пре сто ни це. Ми сли о но вом срећ ном 
жи во ту и о сми ри ва њу ду ха у за гр ља ју „сла вен ске ма ту шке”, или 
сти ца њу но вих чи но ва и сла ве, ни су пре ста ја ле да уз не ми ру ју срп ске 
гла ве. Њи хо вим су оства ре њем и по ста ле Но ва Ср би ја и Сла ве но
ср би ја, две срп ске на се о би не у Ру ској ца ре ви ни у 18. ве ку, од ко јих 
ни јед на ни је би ла ду гог ве ка.*

9 По пов, Н. Во енные по се ле ния сер бов... – С. 604.
* Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 18. но вем бра 2016. 

го ди не.




